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Pozmeňujúci návrh  117 

Julie Girling 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. poznamenáva, že v krajinách EÚ 

vrátane Španielska, Portugalska, Grécka, 

Írska, Nemecka a Talianska liberalizácia 

vodohospodárskych služieb alebo jej 

možnosť vyvolávajú značné znepokojenie 

medzi občanmi; 

10. poznamenáva, že je v právomoci 

členských štátov rozhodnúť o organizácii 

a riadení vodohospodárskych služieb v 

súlade so zásadou subsidiarity, ako je to 

stanovené v článku 14 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie a v Protokole 

(č. 26) o službách všeobecného záujmu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. poznamenáva, že v krajinách EÚ 

vrátane Španielska, Portugalska, Grécka, 

Írska, Nemecka a Talianska liberalizácia 

vodohospodárskych služieb alebo jej 

možnosť vyvolávajú značné znepokojenie 

medzi občanmi; 

10. poznamenáva, že výber spôsobu 

hospodárenia s vodou je založený na 

zásade subsidiarity; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  119 

Esther Herranz García 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. poznamenáva, že v krajinách EÚ 10. poznamenáva, že v krajinách EÚ 
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vrátane Španielska, Portugalska, Grécka, 

Írska, Nemecka a Talianska liberalizácia 

vodohospodárskych služieb alebo jej 

možnosť vyvolávajú značné znepokojenie 

medzi občanmi; 

vrátane Španielska, Portugalska, Grécka, 

Írska, Nemecka a Talianska sa otázka 

ľudského práva na vodu a sanitáciu stala 

predmetom záujmu občanov; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  120 

Karin Kadenbach 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. poznamenáva, že v krajinách EÚ 

vrátane Španielska, Portugalska, Grécka, 

Írska, Nemecka a Talianska liberalizácia 

vodohospodárskych služieb alebo jej 

možnosť vyvolávajú značné znepokojenie 

medzi občanmi; 

10. poznamenáva, že v krajinách EÚ 

vrátane Španielska, Portugalska, Grécka, 

Írska, Nemecka a Talianska sa zabránenie 

možnej alebo skutočnej liberalizácii 
vodohospodárskych služieb stalo 

predmetom značného záujmu občanov; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  121 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. poznamenáva, že v krajinách EÚ 

vrátane Španielska, Portugalska, Grécka, 

Írska, Nemecka a Talianska liberalizácia 

vodohospodárskych služieb alebo jej 

možnosť vyvolávajú značné znepokojenie 

medzi občanmi; 

10. poznamenáva, že v krajinách EÚ 

vrátane Španielska, Portugalska, Grécka, 

Írska, Nemecka a Talianska strata 

verejného vlastníctva vodohospodárskych 

služieb alebo jej možnosť vyvolávajú 

značné znepokojenie medzi občanmi; 

Or. es 
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Pozmeňujúci návrh  122 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 

preskúmali riadenie politiky v oblasti 

vodného hospodárstva a obnovili ho na 

základe aktívnej účasti, t. j. 

transparentnosti rozhodovacieho procesu 

a otvorenosti voči občanom; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  123 

Julie Girling 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. všíma si rozširujúci sa trend návratu 

vodohospodárskych služieb vo viacerých 

členských štátoch vrátane Francúzska a 

Nemecka do správy obcí; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  124 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. všíma si rozširujúci sa trend návratu 

vodohospodárskych služieb vo viacerých 

členských štátoch vrátane Francúzska a 

Nemecka do správy obcí; 

vypúšťa sa 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  125 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. všíma si rozširujúci sa trend návratu 

vodohospodárskych služieb vo viacerých 

členských štátoch vrátane Francúzska a 

Nemecka do správy obcí; 

11. všíma si rozširujúci sa trend návratu k 

účinnejšiemu zabezpečeniu verejného 

záujmu rôznymi spôsobmi pri poskytovaní 

týchto služieb zo strany prevádzkovateľov 

v oblasti vodohospodárskych služieb vo 

viacerých členských štátoch; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  126 

Albert Deß 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. všíma si rozširujúci sa trend návratu 

vodohospodárskych služieb vo viacerých 

členských štátoch vrátane Francúzska a 

Nemecka do správy obcí; 

11. všíma si rozširujúci sa trend návratu 

vodohospodárskych služieb vo viacerých 

členských štátoch vrátane Francúzska a 

Nemecka do správy obcí, a preto 

naliehavo žiada, aby bola možnosť 

opätovnej municipalizácie 

vodohospodárskych služieb aj v 

budúcnosti zabezpečená bez akéhokoľvek 

obmedzenia spolu so slobodou zadávať 

zákazky v prípade spolupráce v oblasti 

vodohospodárskych a sanitačných služieb 

na základe právnych predpisov miestnych 

orgánov; 

Or. de 
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Pozmeňujúci návrh  127 

József Nagy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. pripomína členským štátom ich 

zodpovednosť pri vykonávaní právnych 

predpisov EÚ; naliehavo ich vyzýva, aby 

plne vykonali smernicu EÚ o pitnej vode 

a všetky súvisiace právne predpisy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  128 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. zdôrazňuje, že vykonávanie 

právomoci v oblasti prístupu k pitnej vode 

miestnymi orgánmi je naďalej najlepším 

riešením; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  129 

József Nagy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11b. pripomína, že voda je základným 

ľudským právom, ktoré by malo byť 

prístupné a cenovo dostupné pre všetkých; 

zdôrazňuje, že členské štáty sú povinné 

zabezpečiť, aby bola voda zaručená pre 

všetkých prostredníctvom posúdenia 



 

PE557.291v01-00 8/62 AM\1062731SK.doc 

SK 

najvhodnejších verejnoprávnych alebo 

súkromných poskytovateľov, ktorí 

dodávajú kvalitnú vodu verejnosti, pričom 

musia zaručiť, aby títo poskytovatelia 

poskytovali bezpečnú pitnú vodu 

a kvalitnejšiu sanitáciu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  130 

José Inácio Faria 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje, že vodohospodárske a 

sanitačné služby by sa mali vypustiť zo 

všetkých obchodných dohôd, o ktorých 

EÚ rokuje, a žiada Komisiu, aby s 

právnou záväznosťou vylúčila 

vodohospodárske služby z prebiehajúcich 

rokovaní o transatlantickom partnerstve v 

oblasti obchodu a investícií a dohode o 

obchode so službami; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  131 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje, že vodohospodárske a 

sanitačné služby by sa mali vypustiť zo 

všetkých obchodných dohôd, o ktorých EÚ 

rokuje, a žiada Komisiu, aby s právnou 

záväznosťou vylúčila vodohospodárske 

služby z prebiehajúcich rokovaní o 

transatlantickom partnerstve v oblasti 

obchodu a investícií a dohode o obchode 

12. zdôrazňuje, že osobitný charakter 

vodohospodárskych a sanitačných služieb 

by sa mal zohľadniť pri všetkých 

obchodných dohodách, o ktorých EÚ 

rokuje; 
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so službami; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  132 

Julie Girling 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje, že vodohospodárske a 

sanitačné služby by sa mali vypustiť zo 

všetkých obchodných dohôd, o ktorých 

EÚ rokuje, a žiada Komisiu, aby s 

právnou záväznosťou vylúčila 

vodohospodárske služby z prebiehajúcich 

rokovaní o transatlantickom partnerstve v 

oblasti obchodu a investícií a dohode o 

obchode so službami; 

12. zdôrazňuje, že vodohospodárske a 

sanitačné služby ako služby všeobecného 

hospodárskeho záujmu môžu byť pod 

verejnou správou, ak o tom rozhodne 

príslušný miestny orgán, bez ohľadu na 

pokračujúce obchodné dohody, ktorých sa 

EÚ zúčastňuje; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  133 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje, že vodohospodárske a 

sanitačné služby by sa mali vypustiť zo 

všetkých obchodných dohôd, o ktorých EÚ 

rokuje, a žiada Komisiu, aby s právnou 

záväznosťou vylúčila vodohospodárske 

služby z prebiehajúcich rokovaní o 

transatlantickom partnerstve v oblasti 

obchodu a investícií a dohode o obchode so 

službami; 

12. zdôrazňuje, že vodohospodárske a 

sanitačné služby by sa mali vypustiť zo 

všetkých obchodných dohôd, o ktorých EÚ 

rokuje alebo o ktorých uvažuje, a žiada 

Komisiu, aby s právnou záväznosťou 

vylúčila vodohospodárske služby z 

prebiehajúcich rokovaní o transatlantickom 

partnerstve v oblasti obchodu a investícií a 

dohode o obchode so službami; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  134 

Karin Kadenbach 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje, že vodohospodárske a 

sanitačné služby by sa mali vypustiť zo 

všetkých obchodných dohôd, o ktorých EÚ 

rokuje, a žiada Komisiu, aby s právnou 

záväznosťou vylúčila vodohospodárske 

služby z prebiehajúcich rokovaní o 

transatlantickom partnerstve v oblasti 

obchodu a investícií a dohode o obchode so 

službami; 

12. zdôrazňuje, že vodohospodárske a 

sanitačné služby by sa mali vypustiť zo 

všetkých obchodných dohôd, o ktorých EÚ 

v súčasnosti rokuje a v budúcnosti 

rokovať bude, a žiada Komisiu, aby s 

právnou záväznosťou vylúčila 

vodohospodárske a sanitačné služby z 

prebiehajúcich rokovaní o transatlantickom 

partnerstve v oblasti obchodu a investícií a 

dohode o obchode so službami; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  135 

Albert Deß 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje, že vodohospodárske a 

sanitačné služby by sa mali vypustiť zo 

všetkých obchodných dohôd, o ktorých EÚ 

rokuje, a žiada Komisiu, aby s právnou 

záväznosťou vylúčila vodohospodárske 

služby z prebiehajúcich rokovaní o 

transatlantickom partnerstve v oblasti 

obchodu a investícií a dohode o obchode so 

službami; 

12. zdôrazňuje, že vodohospodárske a 

sanitačné služby by sa mali vypustiť zo 

všetkých obchodných dohôd, o ktorých EÚ 

rokuje, a žiada Komisiu, aby s právnou 

záväznosťou vylúčila vodohospodárske a 

sanitačné služby z prebiehajúcich rokovaní 

o transatlantickom partnerstve v oblasti 

obchodu a investícií a dohode o obchode so 

službami; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  136 

Claude Turmes 
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Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje, že vodohospodárske a 

sanitačné služby by sa mali vypustiť zo 

všetkých obchodných dohôd, o ktorých EÚ 

rokuje, a žiada Komisiu, aby s právnou 

záväznosťou vylúčila vodohospodárske 

služby z prebiehajúcich rokovaní o 

transatlantickom partnerstve v oblasti 

obchodu a investícií a dohode o obchode so 

službami; 

12. zdôrazňuje, že všetky aspekty 

vodohospodárskych a sanitačných služieb, 

t. j. výroba, distribúcia a nakladanie s 

vodou, by sa mali vypustiť zo všetkých 

obchodných dohôd, o ktorých EÚ rokuje, a 

žiada Komisiu, aby s právnou záväznosťou 

vylúčila vodohospodárske služby z 

prebiehajúcich rokovaní o transatlantickom 

partnerstve v oblasti obchodu a investícií a 

dohode o obchode so službami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  137 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. zastáva názor, že so zreteľom na 

reguláciu a kontrolu je treba verejné 

vlastníctvo vody chrániť podporou 

verejných, transparentných a 

participatívnych modelov riadenia, ktoré 

by iba v určitých prípadoch umožňovali, 

aby verejný orgán postúpil niektoré 

riadiace úlohy súkromným subjektom, za 

prísne regulovaných podmienok a vždy 

zaručujúc právo na zdroj a primeranú 

sanitáciu; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  138 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. zdôrazňuje, že by sa mali vytvoriť 

predpoklady pre návrhy dohôd o voľnom 

obchode, o ktorých chce Únia rokovať, 

vrátane zaručenia skutočného prístupu 

ľudí z tretej krajiny, ktorých sa dohoda 

týka, k pitnej vode; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  139 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12b. zdôrazňuje, že ťažba bridlicového 

plynu pomocou technológie 

hydraulického štiepenia ohrozuje dodávky 

pitnej vody pre ľudí, pretože využíva 

veľké množstvá vody a chemikálií, 

ktorých rezíduá sa dostávajú do vody, 

ktorou sú zásobované oblasti ťažby; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  140 

Julie Girling 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. uznáva, že tak, ako sa uvádza v 

rámcovej smernici o vode, voda nie je 

komoditou, ale verejným statkom, ktorý je 

nevyhnutný pre ľudský život a dôstojnosť, 

a preto vyzýva Komisiu, aby natrvalo 

vylúčila vodu a sanitáciu z pravidiel 

vnútorného trhu vzhľadom na to, že 

vypúšťa sa 
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služby súvisiace so zásobovaním vodou sú 

prirodzeným monopolom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  141 

Catherine Bearder 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. uznáva, že tak, ako sa uvádza v 

rámcovej smernici o vode, voda nie je 

komoditou, ale verejným statkom, ktorý je 

nevyhnutný pre ľudský život a dôstojnosť, 

a preto vyzýva Komisiu, aby natrvalo 

vylúčila vodu a sanitáciu z pravidiel 

vnútorného trhu vzhľadom na to, že 

služby súvisiace so zásobovaním vodou sú 

prirodzeným monopolom; 

13. uznáva, že tak, ako sa uvádza v 

rámcovej smernici o vode, voda nie je 

komoditou, ale verejným statkom, ktorý je 

nevyhnutný pre ľudský život a dôstojnosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  142 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. uznáva, že tak, ako sa uvádza v 

rámcovej smernici o vode, voda nie je 

komoditou, ale verejným statkom, ktorý je 

nevyhnutný pre ľudský život a dôstojnosť, 

a preto vyzýva Komisiu, aby natrvalo 

vylúčila vodu a sanitáciu z pravidiel 

vnútorného trhu vzhľadom na to, že 

služby súvisiace so zásobovaním vodou sú 

prirodzeným monopolom; 

13. uznáva, že tak, ako sa uvádza v 

rámcovej smernici o vode, voda nie je 

komoditou, ale verejným statkom, ktorý je 

nevyhnutný pre ľudský život a dôstojnosť; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  143 

Esther Herranz García 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. uznáva, že tak, ako sa uvádza v 

rámcovej smernici o vode, voda nie je 

komoditou, ale verejným statkom, ktorý je 

nevyhnutný pre ľudský život a dôstojnosť, 

a preto vyzýva Komisiu, aby natrvalo 

vylúčila vodu a sanitáciu z pravidiel 

vnútorného trhu vzhľadom na to, že služby 

súvisiace so zásobovaním vodou sú 

prirodzeným monopolom; 

13. uznáva, že tak, ako sa uvádza v 

rámcovej smernici o vode, voda nie je 

komoditou, ale verejným statkom, ktorý je 

nevyhnutný pre ľudský život a dôstojnosť, 

a preto vyzýva Komisiu, aby natrvalo 

vylúčila vodu a sanitáciu z pravidiel 

vnútorného trhu vzhľadom na to, že služby 

súvisiace so zásobovaním vodou sú 

prirodzeným monopolom; vyzýva Komisiu, 

aby zabezpečila ich efektívne, účinné a 

transparentné riadenie; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  144 

José Inácio Faria 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. uznáva, že tak, ako sa uvádza v 

rámcovej smernici o vode, voda nie je 

komoditou, ale verejným statkom, ktorý je 

nevyhnutný pre ľudský život a dôstojnosť, 

a preto vyzýva Komisiu, aby natrvalo 

vylúčila vodu a sanitáciu z pravidiel 

vnútorného trhu vzhľadom na to, že 

služby súvisiace so zásobovaním vodou sú 

prirodzeným monopolom; 

13. uznáva, že tak, ako sa uvádza v 

rámcovej smernici o vode, voda nie je 

komoditou, ale verejným statkom, ktorý je 

nevyhnutný pre ľudský život a dôstojnosť, 

a preto vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

efektívne a transparentné riadenie vody a 

sanitácie vzhľadom na to, že služby 

súvisiace so zásobovaním vodou sú 

prirodzeným monopolom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  145 

Karin Kadenbach 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. uznáva, že tak, ako sa uvádza v 

rámcovej smernici o vode, voda nie je 

komoditou, ale verejným statkom, ktorý je 

nevyhnutný pre ľudský život a dôstojnosť, 

a preto vyzýva Komisiu, aby natrvalo 

vylúčila vodu a sanitáciu z pravidiel 

vnútorného trhu vzhľadom na to, že služby 

súvisiace so zásobovaním vodou sú 

prirodzeným monopolom; 

13. uznáva, že tak, ako sa uvádza v 

rámcovej smernici o vode, voda nie je 

komoditou, ale verejným statkom, ktorý je 

nevyhnutný pre ľudský život a dôstojnosť, 

a preto vyzýva Komisiu, aby natrvalo 

vylúčila vodu, sanitáciu a likvidáciu 

odpadových vôd z pravidiel vnútorného 

trhu vzhľadom na to, že sú to služby 

všeobecného záujmu a teda hlavne vo 

verejnom záujme a mali by sa poskytovať 

za dostupné ceny; voda by sa mala vylúčiť 

z programu liberalizácie; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

Claude Turmes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. zdôrazňuje, že vodohospodárske a 

kanalizačné služby musia byť vyňaté z 

akýchkoľvek obchodných dohôd; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  147 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. zdôrazňuje, že Európska komisia by 

vôbec nemala podporovať privatizáciu 

vodohospodárskych podnikov v kontexte 

programu makroekonomických úprav 

alebo akéhokoľvek iného postupu 

koordinácie hospodárskej politiky EÚ; 

pripomína, že Európska komisia vo 

svojom oznámení o EIO Right 2Water 

(Právo na vodu) zdôrazňuje, že pravidlá 

zmluvy si vyžadujú, aby EÚ zostala 

neutrálna vo vzťahu k vnútroštátnym 

rozhodnutiam upravujúcim režim 

vlastníctva vodohospodárskych podnikov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  148 

José Inácio Faria 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 

zabezpečili účinný inštitucionálny rámec, 

ktorý umožňuje kontrolu a presadzovanie 

právnych predpisov, noriem, štandardov a 

najlepších postupov pri poskytovaní 

služieb tým, že zaručia nezávislosť a 

efektívnosť národných regulačných 

orgánov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  149 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. pripomína, že poplatky za 

vodohospodárske a sanitačné služby 

podliehajú zásadám stanoveným v zmluve, 

a musia byť preto ukladané v súlade so 

zásadami transparentnosti, rovnakého 

zaobchádzania a nediskriminácie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  150 

Claude Turmes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13b. zdôrazňuje, že výroba, distribúcia a 

nakladanie s vodou a sanitačné služby 

musia zostať vylúčené z pôsobnosti 

smernice o koncesiách aj po akejkoľvek 

budúcej revízie smernice; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  151 

José Inácio Faria, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13b. zdôrazňuje význam národných 

regulačných orgánov pri zabezpečovaní 

spravodlivej a otvorenej hospodárskej 

súťaže medzi poskytovateľmi služieb, pri 

uľahčovaní rýchlejšieho zavádzania 

inovačných riešení a technického 

pokroku, pri podpore efektívnosti a kvality 

vodohospodárskych služieb a ochrane 

záujmov spotrebiteľov; vyzýva Komisiu, 
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aby v EÚ podporovala iniciatívy zamerané 

na spoluprácu v oblasti regulácie s 

cieľom urýchliť referenčné 

porovnávanie, vzájomné učenie sa a 

výmenu najlepších regulačných postupov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  152 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13b. domnieva sa, že so zreteľom na 

riadenie verejných vodohospodárskych 

služieb je prioritou účinný a prísny 

regulačný rámec, najmä štruktúry 

technickej, finančnej a administratívnej 

správy, bez ohľadu na použitú metódu 

riadenia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  153 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. zdôrazňuje úspech verejno-verejných 

partnerstiev pri výmene najlepších 

postupov súvisiacich so zásobovaním 

vodou, a preto vyzýva Komisiu, aby 

podporila túto formu neziskovej 

spolupráce medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a víta 

skutočnosť, že Komisia v oznámení prvý 

raz uznala dôležitosť partnerstiev medzi 

verejnými orgánmi; 

vypúšťa sa 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  154 

József Nagy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. zdôrazňuje úspech verejno-verejných 

partnerstiev pri výmene najlepších 

postupov súvisiacich so zásobovaním 

vodou, a preto vyzýva Komisiu, aby 

podporila túto formu neziskovej 

spolupráce medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a víta 

skutočnosť, že Komisia v oznámení prvý 

raz uznala dôležitosť partnerstiev medzi 

verejnými orgánmi; 

14. zdôrazňuje úspech niektorých verejno-

verejných partnerstiev pri výmene 

najlepších postupov súvisiacich so 

zásobovaním vodou a víta skutočnosť, že 

Komisia v oznámení prvý raz uznala 

dôležitosť partnerstiev medzi verejnými 

orgánmi 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  155 

José Inácio Faria, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. zdôrazňuje úspech verejno-verejných 

partnerstiev pri výmene najlepších 

postupov súvisiacich so zásobovaním 

vodou, a preto vyzýva Komisiu, aby 

podporila túto formu neziskovej 

spolupráce medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a víta 

skutočnosť, že Komisia v oznámení prvý 

raz uznala dôležitosť partnerstiev medzi 

verejnými orgánmi; 

14. zdôrazňuje úspech verejno-verejných a 

verejno-súkromných partnerstiev pri 

výmene najlepších postupov súvisiacich so 

zásobovaním vodou, a preto vyzýva 

Komisiu, aby podporila spoluprácu medzi 

poskytovateľmi vodohospodárskych 

služieb, a víta skutočnosť, že Komisia v 

oznámení prvý raz uznala dôležitosť 

partnerstiev medzi verejnými orgánmi; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  156 

Esther Herranz García 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. zdôrazňuje úspech verejno-verejných 

partnerstiev pri výmene najlepších 

postupov súvisiacich so zásobovaním 

vodou, a preto vyzýva Komisiu, aby 

podporila túto formu neziskovej spolupráce 

medzi poskytovateľmi vodohospodárskych 

služieb, a víta skutočnosť, že Komisia v 

oznámení prvý raz uznala dôležitosť 

partnerstiev medzi verejnými orgánmi; 

14. zdôrazňuje úspech verejno-verejných a 

verejno-súkromných partnerstiev pri 

výmene najlepších postupov súvisiacich so 

zásobovaním vodou, a preto vyzýva 

Komisiu, aby podporila túto formu 

neziskovej spolupráce medzi 

poskytovateľmi vodohospodárskych 

služieb, a víta skutočnosť, že Komisia v 

oznámení prvý raz uznala dôležitosť 

partnerstiev medzi verejnými orgánmi; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  157 

Claude Turmes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. zdôrazňuje úspech verejno-verejných 

partnerstiev pri výmene najlepších 

postupov súvisiacich so zásobovaním 

vodou, a preto vyzýva Komisiu, aby 

podporila túto formu neziskovej spolupráce 

medzi poskytovateľmi vodohospodárskych 

služieb, a víta skutočnosť, že Komisia v 

oznámení prvý raz uznala dôležitosť 

partnerstiev medzi verejnými orgánmi; 

14. zdôrazňuje úspech verejno-verejných 

partnerstiev pri výmene najlepších 

postupov súvisiacich so zásobovaním 

vodou, a preto vyzýva Komisiu, aby 

podporila túto formu neziskovej spolupráce 

medzi verejnými poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a víta 

skutočnosť, že Komisia v oznámení prvý 

raz uznala dôležitosť partnerstiev medzi 

verejnými orgánmi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  158 

Julie Girling 
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Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. zdôrazňuje úspech verejno-verejných 

partnerstiev pri výmene najlepších 

postupov súvisiacich so zásobovaním 

vodou, a preto vyzýva Komisiu, aby 

podporila túto formu neziskovej 

spolupráce medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a víta 

skutočnosť, že Komisia v oznámení prvý 

raz uznala dôležitosť partnerstiev medzi 

verejnými orgánmi; 

14. zdôrazňuje úspech verejno-verejných a 

verejno-súkromných partnerstiev pri 

výmene najlepších postupov súvisiacich so 

zásobovaním vodou, a preto vyzýva 

Komisiu, aby tam, kde je to vhodné, 

podporila tieto formy spolupráce medzi 

poskytovateľmi vodohospodárskych 

služieb, a víta skutočnosť, že Komisia v 

oznámení prvý raz uznala dôležitosť 

partnerstiev medzi verejnými orgánmi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  159 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. zdôrazňuje úspech verejno-verejných 

partnerstiev pri výmene najlepších 

postupov súvisiacich so zásobovaním 

vodou, a preto vyzýva Komisiu, aby 

podporila túto formu neziskovej 

spolupráce medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a víta 

skutočnosť, že Komisia v oznámení prvý 

raz uznala dôležitosť partnerstiev medzi 

verejnými orgánmi; 

14. zdôrazňuje úspech verejno-

súkromných a verejno-verejných 

partnerstiev pri výmene najlepších 

postupov súvisiacich so zásobovaním 

vodou, a preto vyzýva Komisiu, aby 

podporila obe tieto formy spolupráce 

medzi poskytovateľmi vodohospodárskych 

služieb poskytnutím finančných aj 

nefinančných stimulov; víta skutočnosť, 

že Komisia v oznámení prvý raz uznala 

dôležitosť partnerstiev medzi verejnými 

orgánmi, ale zároveň Komisiu vyzýva, aby 

uznala dôležitosť, nevyhnutnosť a 

užitočnosť verejno-súkromnej 

spolupráce; 

Or. nl 
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Pozmeňujúci návrh  160 

József Nagy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. uznáva, že členské štáty majú 

v súlade so zásadou subsidiarity právo 

zvoliť si rôzne schémy dodávky vody; 

vyhlasuje, že voda by nemala byť zdrojom 

nezákonného zisku pre verejnoprávnych 

ani pre súkromných prevádzkovateľov, 

žiada o zvýšenie transparentnosti 

a zlepšenie informácií o hospodárení 

s vodou a o schémach cenotvorby 

v členských štátoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  161 

Lynn Boylan, Marijana Petir 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

podporovala a uľahčovala neziskovú 

spoluprácu medzi vodohospodárskymi 

prevádzkovateľmi a pomohla tak ľuďom 

v menej rozvinutých a vidieckych 

oblastiach v záujme podpory prístupu ku 

kvalitnej vode pre všetkých obyvateľov 

žijúcich v týchto oblastiach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  162 

Julie Girling 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. víta úspešné snahy niektorých obcí, 

napríklad Paríža, na posilnenie účasti 

verejnosti na zlepšovaní poskytovania 

vodohospodárskych služieb a na ochrane 

vodných zdrojov a pripomína, že miestne 

orgány môžu o manažmente vodných 

zdrojov rozhodovať najlepšie; 

15. víta úspešné snahy niektorých obcí, 

napríklad Paríža, o posilnenie účasti 

verejnosti na zlepšovaní poskytovania 

vodohospodárskych služieb a na ochrane 

vodných zdrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  163 

José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. víta úspešné snahy niektorých obcí, 

napríklad Paríža, na posilnenie účasti 

verejnosti na zlepšovaní poskytovania 

vodohospodárskych služieb a na ochrane 

vodných zdrojov a pripomína, že miestne 

orgány môžu o manažmente vodných 

zdrojov rozhodovať najlepšie; 

15. víta úspešné snahy niektorých obcí o 

posilnenie účasti verejnosti na zlepšovaní 

poskytovania vodohospodárskych služieb a 

na ochrane vodných zdrojov a pripomína, 

že miestne orgány zohrávajú dôležitú 

úlohu v procese rozhodovania o 

hospodárení s vodou; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  164 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. víta úspešné snahy niektorých obcí, 

napríklad Paríža, na posilnenie účasti 

verejnosti na zlepšovaní poskytovania 

vodohospodárskych služieb a na ochrane 

vodných zdrojov a pripomína, že miestne 

orgány môžu o manažmente vodných 

15. víta úspešné snahy niektorých obcí o 

posilnenie účasti verejnosti na zlepšovaní 

poskytovania vodohospodárskych služieb a 

na ochrane vodných zdrojov a zdôrazňuje, 

že 30 % pitnej vody sa zbytočne minie v 

dôsledku nevhodných a zastaraných 
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zdrojov rozhodovať najlepšie; distribučných sietí; pripomína, že miestne 

orgány môžu o manažmente vodných 

zdrojov rozhodovať najlepšie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  165 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. víta úspešné snahy niektorých obcí, 

napríklad Paríža, na posilnenie účasti 

verejnosti na zlepšovaní poskytovania 

vodohospodárskych služieb a na ochrane 

vodných zdrojov a pripomína, že miestne 

orgány môžu o manažmente vodných 

zdrojov rozhodovať najlepšie; 

15. víta úspešné snahy niektorých obcí, 

napríklad Paríža, o posilnenie účasti 

používateľov na zlepšovaní poskytovania 

vodohospodárskych služieb a na ochrane 

vodných zdrojov a pripomína, že miestne 

orgány môžu o manažmente vodných 

zdrojov rozhodovať najlepšie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  166 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 15a. nalieha na Komisiu, členské štáty a 

regionálne a miestne orgány, aby v rámci 

riadenia dopytu po vode stanovili cenu 

vody; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  167 

Julie Girling 
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Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. žiada členské štáty, aby uzákonili 

politiky, ako napríklad založenie 

vodohospodárskych fondov solidarity na 

podporu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť 

prístup k vodohospodárskym a 

sanitačným službám; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  168 

Karin Kadenbach 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. žiada členské štáty, aby uzákonili 

politiky, ako napríklad založenie 

vodohospodárskych fondov solidarity na 

podporu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť 

prístup k vodohospodárskym a sanitačným 

službám; 

16. žiada členské štáty, aby uzákonili 

politiky, ako napríklad založenie 

vodohospodárskych fondov solidarity na 

podporu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť 

prístup k vodohospodárskym a sanitačným 

službám, aby sa splnili požiadavky na 

bezpečnosť dodávok vody a neohrozilo 

ľudské právo na vodu; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  169 

José Inácio Faria 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. žiada členské štáty, aby uzákonili 

politiky, ako napríklad založenie 

vodohospodárskych fondov solidarity na 

podporu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť 

16. žiada členské štáty, aby uzákonili 

sociálne politiky, ako napríklad založenie 

vodohospodárskych fondov solidarity a 

schémy dostupnosti vody, na podporu ľudí, 
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prístup k vodohospodárskym a sanitačným 

službám; 

ktorí si nemôžu dovoliť prístup k 

vodohospodárskym a sanitačným službám; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  170 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. žiada členské štáty, aby uzákonili 

politiky, ako napríklad založenie 

vodohospodárskych fondov solidarity na 

podporu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť 

prístup k vodohospodárskym a sanitačným 

službám; 

16. žiada členské štáty, aby sa posunuli 

smerom k skutočnej sociálnej dohode o 

vode s cieľom zaručiť dostupnosť, 

stabilitu a bezpečné riadenie zdrojov, 

najmä uzákonením politík, ako napríklad 

založenie vodohospodárskych fondov 

solidarity a ďalších mechanizmov 

sociálnej činnosti na podporu ľudí, ktorí si 

nemôžu dovoliť prístup k 

vodohospodárskym a sanitačným službám; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. žiada členské štáty, aby uzákonili 

politiky, ako napríklad založenie 

vodohospodárskych fondov solidarity na 

podporu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť 

prístup k vodohospodárskym a sanitačným 

službám; 

16. vyzýva členské štáty a miestne orgány, 

aby zaviedli sociálne politiky v oblasti 

vodného hospodárstva, na podporu ľudí, 

ktorí si bez svojho zavinenia nemôžu 

dovoliť prístup k vodohospodárskym a 

sanitačným službám, ako sú programy 

odpustenia a zníženia poplatkov pre tých, 

ktorých prostriedky sú (dočasne alebo 

trvalo) obmedzené; 

Or. nl 
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Pozmeňujúci návrh  172 

Esther Herranz García 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. žiada členské štáty, aby uzákonili 

politiky, ako napríklad založenie 

vodohospodárskych fondov solidarity na 

podporu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť 

prístup k vodohospodárskym a sanitačným 

službám; 

16. žiada členské štáty, aby uzákonili 

politiky, ako napríklad založenie 

vodohospodárskych fondov solidarity na 

podporu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť 

prístup k vodohospodárskym a sanitačným 

službám; nabáda všetky členské štáty, aby 

zaviedli mechanizmy sociálnej činnosti, 

akými sú tie, ktoré už existujú v 

niektorých krajinách EÚ, na zabezpečenie 

dodávok pitnej vody pre občanov, ktorí sú 

v naozaj ťažkej situácii; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  173 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. žiada členské štáty, aby uzákonili 

politiky, ako napríklad založenie 

vodohospodárskych fondov solidarity na 

podporu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť 

prístup k vodohospodárskym a sanitačným 

službám; 

16. nabáda členské štáty a miestne 

orgány, aby uzákonili politiky, ako 

napríklad vypracovanie programov na 

prístup k vode, na podporu ľudí, ktorí si 

nemôžu dovoliť prístup k 

vodohospodárskym a sanitačným službám; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  174 

Ivan Jakovčić 
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Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. žiada členské štáty, aby uzákonili 

politiky, ako napríklad založenie 

vodohospodárskych fondov solidarity na 

podporu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť 

prístup k vodohospodárskym a sanitačným 

službám; 

16. žiada členské štáty, ako aj regionálne a 

miestne orgány, aby uzákonili politiky, 

ako napríklad založenie 

vodohospodárskych fondov solidarity na 

podporu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť 

prístup k vodohospodárskym a sanitačným 

službám; 

Or. hr 

Pozmeňujúci návrh  175 

József Nagy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. konštatuje, že členské štáty by mali 

osobitnú pozornosť venovať potrebám 

zraniteľných skupín spoločnosti a tiež 

zabezpečeniu cenovej dostupnosti 

a prístupnosti kvalitnej vody pre ľudí 

v núdzi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  176 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. pripomína, že prístup k vode by sa 

nemal poskytovať bezplatne a mal by byť 

aspoň symbolicky spoplatnený, pričom sa 

zohľadňujú náklady komunity a 

ekonomické možnosti ľudí žijúcich v 

najhoršie zásobovaných regiónoch a v 
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rozvojových krajinách; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  177 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. vyzýva Komisiu, aby zorganizovala 

výmenu skúseností medzi členskými 

štátmi v súvislosti so sociálnym rozmerom 

politiky v oblasti vodného hospodárstva; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  178 

Julie Girling 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s 

tým, že v niektorých štátoch sa 

odopieranie zásobovania vodou a 

poskytovania sanitačných služieb 

znevýhodneným a zraniteľným 

spoločenstvám, napríklad Rómom, 

používa ako donucovací prostriedok; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  179 

Csaba Molnár 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s 

tým, že v niektorých štátoch sa odopieranie 

zásobovania vodou a poskytovania 

sanitačných služieb znevýhodneným a 

zraniteľným spoločenstvám, napríklad 

Rómom, používa ako donucovací 

prostriedok; 

17. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s 

tým, že v niektorých štátoch sa odopieranie 

zásobovania vodou a poskytovania 

sanitačných služieb znevýhodneným a 

zraniteľným spoločenstvám, napríklad 

Rómom, používa ako donucovací 

prostriedok; opakuje, že zatvorenie 

verejných studní zo strany verejných 

orgánov v niektorých členských štátoch 

sťažilo najzraniteľnejším skupinám 

prístup k vode; 

Or. hu 

Pozmeňujúci návrh  180 

Esther Herranz García 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s 

tým, že v niektorých štátoch sa odopieranie 

zásobovania vodou a poskytovania 

sanitačných služieb znevýhodneným a 

zraniteľným spoločenstvám, napríklad 

Rómom, používa ako donucovací 

prostriedok; 

17. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s 

tým, že v niektorých štátoch sa odopieranie 

zásobovania vodou a poskytovania 

sanitačných služieb znevýhodneným a 

zraniteľným spoločenstvám používa ako 

donucovací prostriedok; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  181 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s 

tým, že v niektorých štátoch sa odopieranie 

zásobovania vodou a poskytovania 

17. odsudzuje skutočnosť, že v niektorých 

štátoch sa odopieranie zásobovania vodou 

a poskytovania sanitačných služieb 
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sanitačných služieb znevýhodneným a 

zraniteľným spoločenstvám, napríklad 

Rómom, používa ako donucovací 

prostriedok; 

znevýhodneným a zraniteľným 

spoločenstvám, napríklad Rómom, používa 

ako donucovací prostriedok; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  182 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

zmenili vodu na nástroj mieru a rovnosti 

prostredníctvom iniciatív miestnych 

komunít a regiónov, v ktorých odmietnu 

používanie vody ako politického nástroja 

na dosiahnutie vylúčenia alebo útlaku; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  183 

José Inácio Faria, Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. vyzýva členské štáty, aby zriadili úrad 

ombudsmana pre vodohospodárske 

služby, s cieľom zabezpečiť, aby sa 

otázkami súvisiacimi s vodou, ako sú 

sťažnosti a návrhy v súvislosti s kvalitou 

vodohospodárskych služieb a prístupom k 

nim, mohol zaoberať nezávislý orgán; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  184 

József Nagy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. podporuje vodohospodárske 

spoločnosti, aby opätovne investovali 

všetky hospodárske výnosy z procesov 

vodného hospodárstva do údržby a 

zlepšovania vodohospodárskych služieb a 

ochrany vodných zdrojov; 

18. podporuje vodohospodárske 

spoločnosti, aby opätovne investovali do 

údržby a zlepšovania vodohospodárskych 

služieb a ochrany vodných zdrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  185 

Julie Girling 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. podporuje vodohospodárske 

spoločnosti, aby opätovne investovali 

všetky hospodárske výnosy z procesov 

vodného hospodárstva do údržby a 

zlepšovania vodohospodárskych služieb a 
ochrany vodných zdrojov; 

18. pripomína, že členské štáty sú v 

súčasnosti povinné brať do úvahy princíp 

návratnosti nákladov na vodohospodárske 

služby vrátane environmentálnych 

nákladov a nákladov na zdroje s cieľom 

udržať a zlepšiť vodohospodárske služby 

a chrániť vodné zdroje; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  186 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. podporuje vodohospodárske 

spoločnosti, aby opätovne investovali 

18. pripomína, že so zreteľom na 

vodohospodárske služby musia členské 
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všetky hospodárske výnosy z procesov 

vodného hospodárstva do údržby a 

zlepšovania vodohospodárskych služieb a 

ochrany vodných zdrojov; 

štáty rešpektovať zásadu úhrady nákladov 

vrátane environmentálnych nákladov a 

nákladov na zdroje, aby sa zabezpečilo 

zachovanie a zlepšenie 

vodohospodárskych služieb a ochrana 

vodných zdrojov v súlade so zásadami 

„znečisťovateľ platí“ a „používateľ 

platí“; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  187 

Esther Herranz García 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. podporuje vodohospodárske 

spoločnosti, aby opätovne investovali 

všetky hospodárske výnosy z procesov 

vodného hospodárstva do údržby a 

zlepšovania vodohospodárskych služieb a 

ochrany vodných zdrojov; 

18. podporuje vodohospodárske 

spoločnosti, aby opätovne investovali 

hospodárske výnosy z procesov vodného 

hospodárstva do údržby a zlepšovania 

vodohospodárskych služieb a ochrany 

vodných zdrojov a nabáda členské štáty, 

aby uplatňovali rámcovú smernicu o vode, 

najmä článok 9 o úplnej náhrade 

nákladov na vodohospodárske služby; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  188 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. podporuje vodohospodárske 

spoločnosti, aby opätovne investovali 

všetky hospodárske výnosy z procesov 

vodného hospodárstva do údržby a 

zlepšovania vodohospodárskych služieb a 

ochrany vodných zdrojov; 

18. nalieha na členské štáty, aby 

uplatňovali rámcovú smernicu o vode, 

najmä článok 9 o úplnej náhrade 

nákladov na vodohospodárske služby v 

záujme údržby a zlepšovania 

vodohospodárskych služieb a ochrany 
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vodných zdrojov; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  189 

José Inácio Faria, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. podporuje vodohospodárske 

spoločnosti, aby opätovne investovali 

všetky hospodárske výnosy z procesov 

vodného hospodárstva do údržby a 

zlepšovania vodohospodárskych služieb a 

ochrany vodných zdrojov; 

18. podporuje vodohospodárske 

spoločnosti, aby opätovne investovali 

hospodárske výnosy z procesov vodného 

hospodárstva do údržby a zlepšovania 

vodohospodárskych služieb a ochrany 

vodných zdrojov; pripomína zásadu 

návratnosti nákladov na vodohospodárske 

služby vrátane environmentálnych 

nákladov a nákladov na zdroje v súlade so 

zásadami „znečisťovateľ platí“ a 

„používateľ platí“; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  190 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. podporuje vodohospodárske 

spoločnosti, aby opätovne investovali 

všetky hospodárske výnosy z procesov 

vodného hospodárstva do údržby a 

zlepšovania vodohospodárskych služieb a 

ochrany vodných zdrojov; 

18. nabáda distribútorov vody na 

prevádzku v súlade so zásadou 

„znečisťovateľ platí“ s cieľom udržať a 

zlepšiť vodohospodárske služby a chrániť 

vodné zdroje; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  191 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. podporuje vodohospodárske 

spoločnosti, aby opätovne investovali 

všetky hospodárske výnosy z procesov 

vodného hospodárstva do údržby a 

zlepšovania vodohospodárskych služieb a 

ochrany vodných zdrojov; 

18. podporuje vodohospodárske 

spoločnosti, aby opätovne investovali 

všetky hospodárske výnosy z procesov 

vodného hospodárstva do údržby a 

zlepšovania vodohospodárskych služieb a 

ochrany vodných zdrojov; vyzýva členské 

štáty, aby neprijímali opatrenia, ktoré 

odkláňajú hospodárske zdroje v sektore 

vodného hospodárstva na financovanie 

iných politík; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  192 

Tibor Szanyi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. podporuje vodohospodárske 

spoločnosti, aby opätovne investovali 

všetky hospodárske výnosy z procesov 

vodného hospodárstva do údržby a 

zlepšovania vodohospodárskych služieb a 

ochrany vodných zdrojov; 

18. povzbudzuje vodohospodárske 

spoločnosti a všetky členské štáty, aby 

opätovne investovali všetky hospodárske 

výnosy z procesov vodného hospodárstva 

do údržby a zlepšovania 

vodohospodárskych služieb a ochrany 

vodných zdrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  193 

Claude Turmes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. podporuje vodohospodárske 

spoločnosti, aby opätovne investovali 

všetky hospodárske výnosy z procesov 

vodného hospodárstva do údržby a 

zlepšovania vodohospodárskych služieb a 

ochrany vodných zdrojov; 

18. žiada vodohospodárske spoločnosti, 

aby opätovne investovali všetky 

hospodárske výnosy z procesov vodného 

hospodárstva do údržby a zlepšovania 

vodohospodárskych služieb a ochrany 

vodných zdrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  194 

José Inácio Faria 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. naliehavo vyzýva Európsku komisiu 

a členské štáty, aby zvýšili investície do 

infraštruktúry, ako aj iných 

vodohospodárskych služieb, ako 

predpoklad zaručenia ľudského práva na 

vodu v budúcnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  195 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. zastáva názor, že tarify by mali 

odrážať skutočné náklady, v súlade so 

zásadami spravodlivosti a 

transparentnosti, a že by sa mali používať 

výlučne na kompenzáciu nákladov na 

službu; v tejto súvislosti odporúča 

ukončenie postupov, pri ktorých účty 

zahŕňajú koncesionárske poplatky, ktoré 
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neboli vyčlenené na vodohospodársku 

infraštruktúru, ale na iné finančné 

potreby obce alebo miestneho orgánu, 

ktorý službu poskytuje; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  196 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18b. berie na vedomie znepokojujúci stav 

infraštruktúry v niektorých členských 

štátoch, najmä tam, kde sa vodou plytvá v 

dôsledku presakovania a zlého stavu 

vodovodného potrubia, a žiada väčšie 

investície a naliehavé opatrenia na 

zlepšenie a modernizáciu infraštruktúry; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  197 

Julie Girling 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. preto vyzýva na zvyšovanie 

transparentnosti medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a to najmä 

prostredníctvom vypracovania kódexu 

verejnej správy pre vodohospodárske 

spoločnosti v EÚ; 

19. preto vyzýva na zvyšovanie 

transparentnosti medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a to najmä 

prostredníctvom podpory existujúcich 

iniciatív na úrovni členských štátov a na 

medzinárodnej úrovni zameraných na 

podporu lepšej správy v sektore vodného 

hospodárstva; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  198 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. preto vyzýva na zvyšovanie 

transparentnosti medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a to najmä 

prostredníctvom vypracovania kódexu 

verejnej správy pre vodohospodárske 

spoločnosti v EÚ; 

19. vyzýva preto na zvyšovanie 

transparentnosti medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a to najmä 

prostredníctvom vypracovania nových a 

podpory existujúcich iniciatív na 

propagáciu kódexov správy na národnej a 

miestnej úrovni; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  199 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. preto vyzýva na zvyšovanie 

transparentnosti medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a to najmä 

prostredníctvom vypracovania kódexu 

verejnej správy pre vodohospodárske 

spoločnosti v EÚ; 

19. preto vyzýva na zvyšovanie 

transparentnosti medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a to najmä 

podporovaním iniciatív na propagáciu 

lepšej správy v sektore vodného 

hospodárstva; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  200 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. preto vyzýva na zvyšovanie 

transparentnosti medzi poskytovateľmi 

19. preto vyzýva na zvyšovanie 

transparentnosti medzi poskytovateľmi 
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vodohospodárskych služieb, a to najmä 

prostredníctvom vypracovania kódexu 

verejnej správy pre vodohospodárske 

spoločnosti v EÚ; 

vodohospodárskych služieb, a to najmä 

prostredníctvom vypracovania kódexu 

verejnej správy pre vodohospodárske 

spoločnosti v EÚ; domnieva sa, že tento 

kódex by mal byť založený na zásade 

efektívnosti a mal by byť vždy predmetom 

ustanovení rámcovej smernice o vode 

týkajúcich sa účasti verejnosti a 

environmentálnych a hospodárskych 

otázok, ako aj otázok infraštruktúry; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  201 

Esther Herranz García 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. preto vyzýva na zvyšovanie 

transparentnosti medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a to najmä 

prostredníctvom vypracovania kódexu 

verejnej správy pre vodohospodárske 

spoločnosti v EÚ; 

19. preto vyzýva na zvyšovanie 

transparentnosti medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a to najmä 

prostredníctvom vypracovania kódexu 

verejnej správy pre vodohospodárske 

spoločnosti v EÚ; žiada tiež vytvorenie 

národného regulátora; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  202 

Karin Kadenbach 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. preto vyzýva na zvyšovanie 

transparentnosti medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a to najmä 

prostredníctvom vypracovania kódexu 

verejnej správy pre vodohospodárske 

spoločnosti v EÚ; 

19. preto vyzýva na zvyšovanie 

transparentnosti medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a to najmä 

prostredníctvom vypracovania kódexu 

súkromnej a verejnej správy pre 

vodohospodárske spoločnosti v EÚ; 
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Or. de 

Pozmeňujúci návrh  203 

José Inácio Faria 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. preto vyzýva na zvyšovanie 

transparentnosti medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a to najmä 

prostredníctvom vypracovania kódexu 

verejnej správy pre vodohospodárske 

spoločnosti v EÚ; 

19. preto vyzýva na zvyšovanie 

transparentnosti medzi poskytovateľmi 

vodohospodárskych služieb, a to najmä 

prostredníctvom vypracovania kódexu 

prehľadnej správy pre vodohospodárske 

spoločnosti v EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  204 

Monika Flašíková Beňová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 – pododsek 1 (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 zdôrazňuje význam lepšej a zvýšenej 

ochrany podzemnej vody a predchádzania 

jej znečisteniu napríklad z nelegálnych a 

neregulovaných skládok nebezpečného 

odpadu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  205 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. vyzýva Komisiu, aby rešpektovala 
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zásadu subsidiarity a právomoci a 

zodpovednosť v súvislosti s vodou, s 

ohľadom na rôzne úrovne správy a 

miestne vodohospodárske združenia, ktoré 

spravujú vodohospodárske služby 

(pramene a ich údržbu); 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  206 

Claude Turmes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

smernica o čistení komunálnych 

odpadových vôd stále nie je plne 

implementovaná v členských štátoch; 

žiada, aby sa finančné zdroje Únie v 

prvom rade poskytli oblastiam, kde sa 

nerešpektujú právne predpisy EÚ v oblasti 

životného prostredia vrátane čistenia 

odpadových vôd; konštatuje, že miera 

plnenia požiadaviek sa ukázala byť vyššia 

tam, kde sa náklady uhrádzali a zaviedla 

sa zásada „znečisťovateľ platí“ a vyzýva 

Komisiu, aby preskúmala primeranosť 

súčasných nástrojov s cieľom dosiahnuť 

vysokú úroveň ochrany a zlepšenie kvality 

životného prostredia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  207 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. poukazuje na to, že v prípade vody, 
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má sektor služieb obrovský potenciál na 

vytváranie pracovných miest 

prostredníctvom začlenenia problematiky 

životného prostredia a na podporu 

inovácií prostredníctvom transferu 

technológií medzi odvetviami a cez 

výskum, vývoj a inovácie uplatňované v 

celom kolobehu vody; žiada preto, aby sa 

osobitná pozornosť venovala podpore 

udržateľného využívania vody ako energie 

z obnoviteľných zdrojov; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  208 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. konštatuje, že akékoľvek referenčné 

porovnávanie nie je rovnocenné v 

porovnaní s opatreniami transparentnosti 

a poskytovaním úplných informácií 

občanom; ukazovatele často ponúkajú 

zložité a mätúce výsledky, ktoré by sa 

občanom mali predkladať v 

zrozumiteľnej forme; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  209 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19b. domnieva sa, že vzhľadom na veľké 

rozdiely medzi vodohospodárskymi 

službami v celej Európe a jasné 

regionálne a miestne osobitosti, by 
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Komisia nemala nútiť prevádzkovateľov 

do akéhokoľvek povinného referenčného 

porovnávania, ale skôr by mala pôsobiť 

ako sprostredkovateľ pre dobrovoľné 

referenčné porovnávanie medzi 

vodohospodárskymi prevádzkovateľmi, 

ktoré by sa malo použiť ako prostriedok 

na uľahčenie spolupráce medzi 

vodohospodárskymi prevádzkovateľmi 

prostredníctvom výmeny najlepších 

postupov a spoločných skúseností; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  210 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19c. zdôrazňuje, že každý projekt 

referenčného porovnávania, ktorý sa 

realizuje, musí zahŕňať nielen finančné 

ukazovatele, ale musí obsahovať aj iné 

kritériá, ktoré sú pre občanov 

rozhodujúce, ako sú napríklad kvalita 

vody, opatrenia na zmiernenie finančnej 

nedostupnosti, prístup k informáciám o 

tom, aký podiel obyvateľstva nemá prístup 

k primeraným dodávkam vody a úrovne 

účasti verejnosti na riadení vodných 

zdrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  211 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 d (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19d. zdôrazňuje environmentálnu 

nevyhnutnosť zachovania vodných 

zdrojov pri súčasnom rešpektovaní práva 

členských štátov na výber spôsobu, akým 

chcú splniť svoje povinnosti v súvislosti s 

úhradou nákladov podľa rámcovej 

smernice o vode; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  212 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19e. nabáda Komisiu a členské štáty, aby 

prijali politiky, ktoré účinne skombinujú a 

zosúladia ciele v oblasti ochrany vodných 

zdrojov s úsporou nákladov, napríklad 

prostredníctvom „kontroly pri zdroji“ a 

komunikačných stratégií na úsporu vody; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  213 

Lynn Boylan, Marijana Petir 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 f (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19f. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri 

akejkoľvek revízii rámcovej smernice o 

vode zabezpečila, že kvantitatívne 

hodnotenia problémov cenovej 

dostupnosti vody sa stanú povinnou 

požiadavkou na podávanie správ 

členskými štátmi, pokiaľ ide o 
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vykonávanie rámcovej smernice o vode; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  214 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 g (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19g. žiada Komisiu, aby preskúmala 

možnosť monitorovania a nahlasovania 

akýchkoľvek problémov v súvislosti s 

cenovou dostupnosťou vody Európskou 

nadáciou pre zlepšovanie životných a 

pracovných podmienok (Eurofound) v 28 

členských štátoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  215 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Rozvojová politika EÚ v oblasti vody Vonkajšia politika a rozvojová politika EÚ 

v sektore vodného hospodárstva 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  216 

Catherine Bearder 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, že rozvojové politiky EÚ 

by mali v plnej miere zahŕňať všeobecný 

prístup k vode a sanitácii prostredníctvom 

podpory partnerstiev medzi verejnými 

orgánmi založených na zásadách 

neziskovosti a solidarity medzi 

poskytovateľmi vodohospodárskych 

služieb a pracovníkmi v rozličných 

krajinách; 

20. zdôrazňuje, že rozvojové politiky EÚ 

by mali v plnej miere zahŕňať všeobecný 

prístup k vode a sanitácii;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  217 

Julie Girling 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, že rozvojové politiky EÚ 

by mali v plnej miere zahŕňať všeobecný 

prístup k vode a sanitácii prostredníctvom 

podpory partnerstiev medzi verejnými 

orgánmi založených na zásadách 

neziskovosti a solidarity medzi 

poskytovateľmi vodohospodárskych 

služieb a pracovníkmi v rozličných 

krajinách; 

20. zdôrazňuje, že rozvojové politiky EÚ 

by mali v plnej miere zahŕňať všeobecný 

prístup k vode prostredníctvom škály 

verejno-verejných a verejno-súkromných 

partnerstiev a podporuje výmenu 

najlepších postupov a vedomostí; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  218 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, že rozvojové politiky EÚ 

by mali v plnej miere zahŕňať všeobecný 

20. zdôrazňuje, že rozvojové politiky EÚ 

by mali v plnej miere zahŕňať všeobecný 
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prístup k vode a sanitácii prostredníctvom 

podpory partnerstiev medzi verejnými 

orgánmi založených na zásadách 

neziskovosti a solidarity medzi 

poskytovateľmi vodohospodárskych 

služieb a pracovníkmi v rozličných 

krajinách; 

prístup k vode a sanitácii prostredníctvom 

podpory osvedčených postupov a výmeny 

vedomostí, ako aj programov spolupráce v 

tomto sektore; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  219 

José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, že rozvojové politiky EÚ 

by mali v plnej miere zahŕňať všeobecný 

prístup k vode a sanitácii prostredníctvom 

podpory partnerstiev medzi verejnými 

orgánmi založených na zásadách 

neziskovosti a solidarity medzi 

poskytovateľmi vodohospodárskych 

služieb a pracovníkmi v rozličných 

krajinách; 

20. zdôrazňuje, že rozvojové politiky EÚ 

by mali v plnej miere zahŕňať všeobecný 

prístup k vode a sanitácii a využívať škálu 

nástrojov od podpory verejno-verejných 

partnerstiev založených na zásadách 

neziskovosti a solidarity medzi 

poskytovateľmi vodohospodárskych 

služieb a pracovníkmi v rozličných 

krajinách, až po podporu najlepších 

postupov, prenos poznatkov, ako aj 

programy rozvoja a spolupráce; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  220 

Esther Herranz García 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, že rozvojové politiky EÚ 

by mali v plnej miere zahŕňať všeobecný 

prístup k vode a sanitácii prostredníctvom 

podpory partnerstiev medzi verejnými 

orgánmi založených na zásadách 

20. zdôrazňuje, že rozvojové politiky EÚ 

by mali v plnej miere zahŕňať všeobecný 

prístup k vode a sanitácii prostredníctvom 

podpory verejno-verejných a verejno-

súkromných partnerstiev založených na 
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neziskovosti a solidarity medzi 

poskytovateľmi vodohospodárskych 

služieb a pracovníkmi v rozličných 

krajinách; 

zásadách neziskovosti a solidarity medzi 

poskytovateľmi vodohospodárskych 

služieb a pracovníkmi v rozličných 

krajinách; 

Or. es 

Pozmeňujúci návrh  221 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, že rozvojové politiky EÚ 

by mali v plnej miere zahŕňať všeobecný 

prístup k vode a sanitácii prostredníctvom 

podpory partnerstiev medzi verejnými 

orgánmi založených na zásadách 

neziskovosti a solidarity medzi 

poskytovateľmi vodohospodárskych 

služieb a pracovníkmi v rozličných 

krajinách; 

20. zdôrazňuje, že rozvojové politiky EÚ 

by mali v plnej miere zahŕňať všeobecný 

prístup k vode a sanitácii prostredníctvom 

svojho plánovania a verejno-verejných 
partnerstiev založených na zásadách 

neziskovosti a solidarity medzi 

poskytovateľmi vodohospodárskych 

služieb a pracovníkmi v rozličných 

krajinách; opakuje, že tvorba politík 

členských štátov EÚ by mala 

zohľadňovať ľudskoprávny rozmer 

prístupu k bezpečnej pitnej vode a 

sanitácii, a že ľudskoprávny prístup si 

vyžaduje podporu legislatívnych rámcov, 

financovanie a posilnenie hlasu 

občianskej spoločnosti s cieľom 

uplatňovať tieto práva v praxi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  222 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. zdôrazňuje, že pri vyčleňovaní 

finančných prostriedkov EÚ a plánovaní 

pomoci by sa mala pripísať vysoká 
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priorita zásobovaniu bezpečnou pitnou 

vodou a zabezpečovaniu sanitácie; vyzýva 

Európsku komisiu, aby zabezpečila 

primeranú finančnú podporu pre činnosti 

zamerané na rozvoj kapacít v oblasti vody, 

opierajúc sa o spoluprácu s existujúcimi 

medzinárodnými platformami a 

iniciatívami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  223 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. domnieva sa, že voda by mala byť v 

centre pozornosti pri prácach na príprave 

na dve významné medzinárodné podujatia 

v roku 2015, konkrétne na samit o 

programe na obdobie po roku 2015 a 

samit o klíme COP 21; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje potrebu programu na obdobie 

po roku 2015, ktorý zahŕňa cieľ trvalo 

udržateľného rozvoja pre vodu, 

požiadavku na zohľadnenie vody v 

politikách týkajúcich sa prispôsobenia sa 

zmene klímy a presadzovanie 

medzinárodných dohovorov o 

cezhraničných vodách; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  224 

Julie Girling 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že hoci sme na správnej 21. zdôrazňuje, že hoci sme na správnej 
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ceste k dosiahnutiu miléniového 

rozvojového cieľa týkajúceho sa bezpečnej 

pitnej vody, takmer miliarda ľudí stále pije 

neupravenú pitnú vodu, a cieľ súvisiaci so 

sanitáciou má od splnenia ďaleko; 

ceste k dosiahnutiu miléniového 

rozvojového cieľa týkajúceho sa bezpečnej 

pitnej vody, 748 miliónov ľudí nemá 

prístup k zlepšeným dodávkam vody a 

odhaduje sa, že najmenej 1,8 miliardy 

ľudí stále pije fekálne znečistenú vodu a 

cieľ v oblasti sanitácie má od splnenia 

ďaleko; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  225 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že hoci sme na správnej 

ceste k dosiahnutiu miléniového 

rozvojového cieľa týkajúceho sa bezpečnej 

pitnej vody, takmer miliarda ľudí stále pije 

neupravenú pitnú vodu, a cieľ súvisiaci so 

sanitáciou má od splnenia ďaleko; 

21. zdôrazňuje poburujúcu skutočnosť, že 

hoci sme na správnej ceste k dosiahnutiu 

miléniového rozvojového cieľa týkajúceho 

sa bezpečnej pitnej vody, takmer miliarda 

ľudí na celom svete stále pije neupravenú 

pitnú vodu, a cieľ súvisiaci so sanitáciou 

má od splnenia ďaleko; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  226 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že hoci sme na správnej 

ceste k dosiahnutiu miléniového 

rozvojového cieľa týkajúceho sa bezpečnej 

pitnej vody, takmer miliarda ľudí stále pije 

neupravenú pitnú vodu, a cieľ súvisiaci so 

sanitáciou má od splnenia ďaleko; 

21. zdôrazňuje, že hoci sme na správnej 

ceste k dosiahnutiu miléniového 

rozvojového cieľa týkajúceho sa bezpečnej 

pitnej vody, takmer miliarda ľudí stále pije 

neupravenú pitnú vodu, a cieľ súvisiaci so 

sanitáciou má od splnenia ďaleko; 

pripomína, že odstránenie chudoby 

prostredníctvom procesu po roku 2015 je 
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možné len vtedy, keď zaistíme, aby mal 

každý a kdekoľvek prístup k čistej vode, 

základnej sanitácii a hygiene; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  227 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 – bod 1 (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1) zmena klímy má výrazný vplyv na 

prístup k vode a jej dostupnosť; nalieha 

na to, aby sa medzi témy COP 21 zahrnuli 

strategické riadenie vodných zdrojov a 

dlhodobé plány na prispôsobenie sa, s 

cieľom zapracovať do budúcej globálnej 

dohody o klíme prístup k otázke vody, 

ktorý bude odolný voči zmene klímy;  

vodohospodárska infraštruktúra, ktorá je 

odolná voči klíme, má zásadný význam 

pre rozvoj a znižovanie chudoby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  228 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. zdôrazňuje, že ambiciózne a 

ďalekosiahle ciele týkajúce sa vody a 

hygieny by mali byť súčasťou cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja, keďže sú to 

práve otázky vody a sanitácie, ktoré 

podporujú rozvoj takmer všetkých ďalších 

ukazovateľov rozvoja zahrnutých do 

súčasných a budúcich rozvojových 

rámcov; zdôrazňuje, že ciele by sa mali 
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sústreďovať na základný alebo 

minimálny prístup, ale aj nad tento rámec 

smerom k efektívnejším, dostupnejším a 

udržateľnejším vodohospodárskym a 

sanitačným službám; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  229 

Claude Turmes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. dôrazne podporuje začlenenie cieľa 

zaručiť do roku 2030 bezpečnú pitnú 

vodu a primeranú sanitáciu a hygienu pre 

všetkých medzi ciele v oblasti trvalo 

udržateľného rozvoja, ktoré sa majú 

schváliť v septembri 2015; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  230 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. so znepokojením konštatuje, že 

nedostatok prístupu k vode a sanitácii v 

rozvojovom svete môže mať neprimeraný 

vplyv na dievčatá a ženy, najmä v 

školopovinnom veku, keď sa nepravidelná 

školská dochádzka a jej predčasné 

ukončovanie spája s nedostatkom čistej, 

bezpečnej a dostupnej sanitácie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  231 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21b. zdôrazňuje zvýšené riziko nedostatku 

vody z dôvodu zmeny klímy;  zdôrazňuje, 

že bez nepretržitého úsilia o zmiernenie 

dôsledkov zmeny klímy, ako aj o lepšie 

riadenie vodných zdrojov, môže byť 

pokrok pri dosahovaní cieľov v oblasti 

znižovania chudoby, miléniových 

rozvojových cieľov a trvalo udržateľného 

rozvoja vo všetkých jeho hospodárskych, 

sociálnych a environmentálnych 

dimenziách, ohrozený; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  232 

Claude Turmes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21b. žiada, aby sa pri prideľovaní 

finančných prostriedkov Únie a členských 

štátov, zohľadnili odporúčania osobitného 

spravodajcu OSN pre ľudské právo na 

bezpečnú pitnú vodu a sanitáciu, najmä 

pokiaľ ide uprednostňovanie 

infraštruktúry malého rozsahu a 

vyčleňovanie väčšieho množstva 

finančných prostriedkov na prevádzku a 

údržbu, budovanie kapacít a zvyšovanie 

povedomia; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  233 

Julie Girling 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. pripomína, že podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie je optimálne 

množstvo vody na osobu a deň 100 až 200 

litrov, a poukazuje na to, že na uspokojenie 

základných potrieb a obmedzenie 

množstva zdravotných problémov je 

potrebných 50 až 100 litrov; 

22. pripomína, že podľa odhadov Svetovej 

zdravotníckej organizácie je optimálne 

množstvo vody na osobu a deň 100 litrov, 

keďže to zodpovedá množstvu vody 

dodávanej z vodovodov do domácností, a 

poukazuje na to, že 20 litrov je potrebných 

na 

 uspokojenie základných potrieb a 

obmedzenie množstva zdravotných 

problémov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  234 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. pripomína, že podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie je optimálne 

množstvo vody na osobu a deň 100 až 200 

litrov, a poukazuje na to, že na uspokojenie 

základných potrieb a obmedzenie 

množstva zdravotných problémov je 

potrebných 50 až 100 litrov; 

22. pripomína, že podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie, na začiatku, bez 

zavedenia najnovších inovačných 

technológií na čistenie a úsporu vody, je 

optimálne množstvo vody na osobu a deň 

100 až 200 litrov, a poukazuje na to, že na 

uspokojenie základných potrieb a 

obmedzenie množstva zdravotných 

problémov je potrebných 50 až 100 litrov; 

Or. nl 

Pozmeňujúci návrh  235 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. pripomína, že podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie je optimálne 

množstvo vody na osobu a deň 100 až 200 

litrov, a poukazuje na to, že na uspokojenie 

základných potrieb a obmedzenie 

množstva zdravotných problémov je 

potrebných 50 až 100 litrov; 

22. pripomína, že podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie je optimálne 

množstvo vody na osobu a deň 100 až 200 

litrov, a poukazuje na to, že na uspokojenie 

základných potrieb a obmedzenie 

množstva zdravotných problémov je 

potrebných 50 až 100 litrov; v súlade s 

uznanými základných ľudskými právami 

je stanovenie minimálneho množstva vody 

na osobu nevyhnutné na uspokojenie 

základných potrieb obyvateľstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  236 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22a. vyzýva členské štáty, aby v súlade s 

usmerneniami Svetovej zdravotníckej 

organizácie zaviedli cenovú politiku, ktorá 

rešpektuje právo na minimálne množstvo 

vody na prežitie a podniká kroky na 

zníženie odpadu, pričom upravuje 

uplatňovanie progresívnych poplatkov, 

ktoré sú úmerné objemu spotrebovanej 

vody, 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  237 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22a. odporúča, aby sa stanovili opatrenia 

na zabezpečenie racionálneho využívania 

vody, aby sa predišlo plytvaniu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  238 

Davor Ivo Stier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22a. dôrazne podporuje začlenenie cieľa v 

oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 6 o 

zabezpečení dostupnosti a udržateľného 

riadenia vodohospodárstva a sanitácie pre 

všetkých do roku 2030 do globálneho 

rámca rozvoja po roku 2015, ktorý sa má 

schváliť v septembri 2015; zdôrazňuje, že 

nový program bude mať všeobecný 

charakter, to znamená, že sa bude 

vzťahovať na rozvojové, ako aj na 

rozvinuté krajiny vrátane členských štátov 

EÚ; zdôrazňuje význam celosvetovej 

dobrej správy vecí verejných pri 

dosahovaní tohto alebo akéhokoľvek 

iného budúceho cieľa v oblasti trvalo 

udržateľného rozvoja a v tejto súvislosti 

zdôrazňuje potrebu posilnenia 

navrhovaného cieľa č. 16 v oblasti 

spravodlivosti a budovania účinných 

inštitúcií v novom rámci; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  239 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22a. pripomína, že intenzívne 

poľnohospodárstvo, najmä priemyselný 

chov hospodárskych zvierat, je 

významným spotrebiteľom vody, a vyzýva 

členské štáty, aby podporovali 

udržateľnejšie metódy rastlinnej a 

živočíšnej výroby; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  240 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22b. vyzýva členské štáty, aby do 100 litrov 

poskytovali vodu bezplatne; 

Or. it 

Pozmeňujúci návrh  241 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. chváli niektorých poskytovateľov 

vodohospodárskych služieb, ktorí venujú 

percentuálny podiel zo svojho ročného 

obratu na partnerstvá pre vodu, a 

povzbudzuje členské štáty a EÚ, aby 

vytvorili podmienky nevyhnutné na 

realizáciu takýchto partnerstiev; 

23. chváli niektorých poskytovateľov 

vodohospodárskych služieb, ktorí venujú 

percentuálny podiel zo svojho ročného 

obratu na partnerstvá pre vodu, a 

povzbudzuje členské štáty a EÚ, aby 

vytvorili právny rámec nevyhnutný na 

realizáciu takýchto partnerstiev; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  242 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 – bod 1 (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1) pripomína, že zabezpečenie udržateľnej 

ochrany prírodných oblastí, ako sú 

sladkovodné ekosystémy, je zároveň 

kľúčové pre rozvoj a rozhodujúce z 

hľadiska zásobovania pitnou vodou; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  243 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 – bod 2 (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 (2) vyzýva preto Komisiu, aby prijala 

všetky potrebné opatrenia na 

monitorovanie a hodnotenie vplyvu ťažby 

a prieskumu ropy na ľudské zdravie a 

životné prostredie, najmä vplyvu 

vnútrozemskej ťažby ropy na kvalitu vody 

určenej na ľudskú spotrebu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  244 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23a. pripomína, že prístup k vode sa 

nesmie použiť ako geopolitická zbraň 

proti civilnému obyvateľstvu; 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  245 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

vhodnosť rozšírenia nástrojov finančnej 

podpory v oblasti medzinárodnej 

spolupráce týkajúcej sa vody a sanitácie, 

na európsku úroveň; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  246 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 – bod 1 (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1) vyzýva členské štáty, aby: 

 – stanovili pre dodávateľov vody 

povinnosť uvádzať vo vodnom zákone 

fyzikálno-chemické vlastnosti vody, 

 – navrhli mestské plány podľa 

dostupnosti vodných zdrojov, 

 – zvýšili kontrolu a monitorovanie 

znečisťujúcich látok a navrhli okamžité 

opatrenia zamerané na odstránenie a 

sanitáciu toxických látok. 

 – trvá na prijímaní opatrení na zníženie 

značných únikov z potrubí v Európe a 

obnovu nedostatočných sietí dodávok 

vody; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  247 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. pripomína potrebu poskytnúť pomoc 

pri vytváraní podmienok pre prístup k 

vode pre ľudí v rozvojových krajinách, 

najmä s cieľom zabrániť masovému 

presunu tzv. „utečencov kvôli vode“; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  248 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. vyzýva Komisiu, aby v Investičnom 

pláne pre Európu zaradila obnovu 

starnúcich vodovodných sietí ako svoju 

prioritu prostredníctvom umiestnenia 

týchto projektov na zoznam projektov 

Únie; zdôrazňuje pákový efekt, ktorý by sa 

vďaka týmto projektom mohol dosiahnuť 

pri vytváraní nepremiestniteľných 

pracovných miest, čím by sa pomohlo 

podporiť ekologické hospodárstvo v 

Európe; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  249 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 b (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24b. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výmenu poznatkov pri vykonávaní 

prieskumov stavu sietí realizovaných 

členskými štátmi, ktorá by mala umožniť 

spustenie obnovovacích prác a ukončiť 

plytvanie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  250 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24c. nabáda Komisiu, aby vypracovala 

európsky legislatívny rámec pre použitie 

vyčistenej odpadovej vody predovšetkým v 

záujme ochrany citlivých činností a 

oblastí; vyzýva ďalej Komisiu, aby 

podporovala výmenu skúseností medzi 

zdravotníckymi agentúrami rôznych 

členských štátov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  251 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24d. vyzýva na väčšiu transparentnosť s 

cieľom komplexnejšie informovať 

spotrebiteľov o vode a prispieť k 

šetrnejšiemu hospodáreniu s vodnými 

zdrojmi; na tento účel nabáda Komisiu, 

aby pokračovala v práci s členskými 
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štátmi v záujme výmeny skúseností medzi 

krajinami týkajúcich sa zavedenia 

informačných systémov o vode; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  252 

Michel Dantin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24e. považuje za veľmi dôležité lepšie 

koordinovať implementáciu smerníc o 

vode so smernicami o morskom prostredí, 

biodiverzite a záplavách; vyzýva Komisiu, 

aby kládla dôraz na lepšiu koordináciu 

medzi týmito smernicami pri všetkých ich 

revíziách; 

Or. fr 

Pozmeňujúci návrh  253 

Monika Flašíková Beňová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 – pododsek 1 (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 zdôrazňuje v súlade so súčasnými 

právnymi predpismi EÚ a ich 

požiadavkami význam pravidelného 

hodnotenia kvality, čistoty a bezpečnosti 

vody a vodných zdrojov v rámci 

Európskeho spoločenstva, ako aj mimo 

jeho hraníc; 

Or. en 

 


